
دليل المستخدم لسماعة الرأس الالسلكية 
(HDW-3)

9233111
 Issue 1



إعالن المطابقة
نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج HDW-3 مطابق لشروط توجيهات 

 .1999/5/EC :المجلس األوروبي التالية
يمكن العثور على نسخة من إعالن المطابقة على الموقع

.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

.Nokia ال يجوز إعادة طبع أو نقل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها دون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن

إن Nokia هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Nokia. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون 
عالمات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

.Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG,Inc

تأخذ Nokia بسياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بحقها في إجراء التغييرات والتحسينات على أي منتج من المنتجات 
المبينة في هذا الدليل وذلك دون سابق إخطار.

ال تعد Nokia بأي حال من األحوال مسوؤلة عن أي فقدان بيانات أو لمصدر دخل أو أي أضرار خاصة تبعية أو الحقة أو غير 
مباشرة أيا كان سببها.

يؤخذ بمضمون هذا الدليل "كما هو". باستثناء ما تقتضيه القوانين السارية فال تقدم أي ضمانات مهما كانت صريحة أو ضمنية بما 
في ذلك لكن دون حصر الضمانات التجارية الضمنية وضمانات الصالحية لغرض معين حول دقة أو مصداقية أو محتوى هذه 

الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح أو سحب هذه الوثيقة دون سابق إخطار في أي وقت كان.

.Nokia تختلف المنتجات المتوفرة من منطقة ألخرى الرجاء فحص األمر مع أقرب وكيل
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١. مقدمة

من الممكن اآلن توصيل السماعة الالسلكية HDW-3 بهاتف متوافق دون أسالك بينهما، بشرط 
أن يدعم الهاتف تقنية بلوتوث الالسلكية. األمر الذي يوفر لك الحرية الكاملة في إجراء واستقبال 

المكالمات أثناء تنقلك من مكان إلى آخر أو داخل المكتب.
اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. وستجد المزيد من المعلومات التفصيلية على 

صفحات دليل المستخدم الخاص بالهاتف. ال يغني دليل المستخدم الخاص بهذه السماعة الالسلكية 
(HDW-3) عن دليل الهاتف الذي البد منه، والذي يوفر لك معلومات هامة عن األمان والصيانة. 

 تقنية بلوتوث الالسلكية
نظًرا ألن أجهزة بلوتوث تتصل ببعضها باستخدام موجات السلكية، فإن هاتف بلوتوث وسماعة 

الرأس ال يحتاجان إلى أن يكونا في مجال الرؤية. المطلوب فقط أال تزيد المسافة الفاصلة بين 
الجهازين على عشرة أمتار، وعلى الرغم من ذلك فقد يكون االتصال عرضة للتشويش من قبل 

العوائق مثل الحوائط أو أجهزة إلكترونية أخرى.
ولقد تم تصميم السماعة خصيًصا لهواتف نوكيا التي تدعم تقنية بلوتوث الالسلكية. ومع ذلك يمكن 

أيًضا استخدام السماعة مع أية أجهزة بلوتوث متوافقة تدعم وضع السماعة أو وضع حر اليدين. 
(وتعني كلمة "وضع" هنا مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها هاتفك للتحكم في السماعة). 

تحصل على أفضل أداء ممكن من السماعة عند استخدامها مع هاتف نوكيا المتوافق معها. أما إذا 
استخدمت السماعة مع هاتف من إنتاج مصّنع آخر، فربما ال تتوفر كافة الوظائف المبينة في هذا الدليل.

في بعض البالد قد تكون هناك قيود معينة حول استخدام أجهزة بلوتوث. لذا ينبغي لك مراجعة هذا 
األمر مع السلطات المحلية.
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٦

 أجهزة الشحن والبطاريات
 HDW-3 راجع رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز.  تم تصميم سماعة الرأس الالسلكية

.LCH-12و ACP-12و ACP-9و ACP-8و ACP-7 :لكي يتم استخدامها مع أجهزة الشحن التالية
 تحذير! استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المتوفرة من قبل نوكيا فقط مع هذا الملحق الخاص. مع 

العلم أن استخدام أي أنواع أخرى من شأنه أن يبطل أية موافقة أو ضمان، وربما يمثل خطورة.
لمعرفة مدى توفر البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة، يرجى مراجعة ذلك مع الوكيل المحلي. 

عند فصل سلك التيار الخاص بأي ملحق، امسك القابس جيًدا ـ وليس السلك ـ ثم اسحبه للخارج. 

 البطاقة الموجودة على غالف البيع
تحتوي البطاقة الموجودة في عبوة البيع على رمز مرور بلوتوث ٠٠٠٠ الالزم القتران هاتفك مع 

سماعة الرأس. فاحتفظ بهذه البطاقة في مكان آمن.
للحصول على تعليمات حول استخدام رمز المرور، انظر استخدام سماعة الرأس ألول مرة الصفحة ١٢.
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٢. لتبدأ

 نظرة عامة
تتكون سماعة الرأس من األجزاء التالية:

١ - مفتاح الطاقة: يقوم بتشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها.
٢ - مفتاح الرد على المكالمة وإنهائها: يقوم بالرد على المكالمة أو إنهائها. كما يمكن استخدامه لالتصال 

الصوتي ومعاودة االتصال وتحويل مكالمة جارية بين سماعة الرأس وبين الهاتف.
٣ - ضوء المؤشر: يعرض الحالة الحالية لسماعة الرأس. 

٤ - زيادة الصوت: يقوم بزيادة مستوى صوت سماعة األذن أثناء االتصال. 
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٥ - خفض الصوت: يقوم بخفض مستوى صوت سماعة األذن أثناء االتصال. 
٦ - سماعة األذن: تقوم بنقل صوت المتصل.

٧ - الميكروفون: يلتقط صوتك.
٨ - موصل جهاز الشحن

٩ - باب البطارية
١٠ - حلقة األذن 

 شحن البطارية
تحتوي السماعة على بطارية NiMH قابلة إلعادة الشحن (رقم الجزء 0774291). عند الحاجة إلى 

تغيير البطارية، يمكنك شراء بطارية جديدة من أقرب وكيل معتمد. 
شحن البطارية:
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١. قم بتوصيل كابل جهاز الشحن بالسماعة. للحصول على قائمة بأجهزة الشحن المتوافقة، انظر 
أجهزة الشحن والبطاريات الصفحة ٦.

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمخرج تيار متردد (AC). يضيء المؤشر بلون أحمر أثناء عملية 
الشحن. ويستغرق شحن البطارية بالكامل من ساعة إلى ساعتين حسب نوع جهاز الشحن. 

٣. بعد إتمام شحن البطارية يضيء المؤشر بلون أخضر. افصل جهاز الشحن عن كل من مخرج 
التيار المتردد (AC) والسماعة. 

عند إنخفاض شحنة البطارية
توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفى للتشغيل بما يصل إلى إجمالي ٥ ساعات وقت تحدث وحتى 

١٢٠ ساعة فى وضع اإلنتظار، سماعة الرأس تكون مفتوحة ولكن دون وجود مكالمة جارية
عندما تنضب الطاقة من البطارية، تصدر السماعة صوًتا ويبدأ ضوء المؤشر األحمر في الوميض. 

مما يعني أنه قد حان وقت شحن البطارية، فاشحنها كما هو موضح أعاله.
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١٠
 تغيير البطارية
حين يقل وقت التشغيل عن معدله الطبيعي بدرجة ملحوظة، فاعلم أنه حان الوقت لشراء  

لتغيير البطارية:

١. افتح باب البطارية بإزاحته برفق إلى الخلف (١).  

 

٢. انزع البطارية بسحب الشريط (٢).
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١١
٣. افصل البطارية عن الموصل (٣). 

 

٤. اوصل البطارية الجديدة بالموصل. 

 
٥. ضع الموصل في المساحة المخصصة 

له وثبت البطارية في مكانها (٤).
 

٦. أغلق باب البطارية وتأكد من إغالقه 
بشكل صحيح (٥).
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١٢
 تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها
للتشغيل: اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة لمدة ثانيتين. ستصدر السماعة صوًتا تنبيهًيا ويبدأ 

ضوء المؤشر األخضر في الوميض سريًعا. يبدأ الوميض في االستمرار بشكل أبطأ بعد توصيل 
سماعة الرأس بالهاتف.

إليقاف التشغيل: اضغط مع االستمرار على مفتاح الطاقة لمدة ثانيتين. حيث تصدر السماعة صوًتا 
تنبيهًيا يضيء المؤشر باللون األحمر لمدة وجيزة.  

 استخدام سماعة الرأس ألول مرة
١. تأكد من أن الهاتف قيد التشغيل.

٢. قم بتشغيل سماعة الرأس.
٣. قم بالدخول إلى قائمة بلوتوث بالهاتف وتأكد من تشغيل خاصية بلوتوث. 

٤. قم بالدخول إلى القائمة الفرعية حيث يمكنك ضبط الهاتف للبحث عن أجهزة بلوتوث ثم ابدأ البحث.
 سيقوم الهاتف بالبحث عن كل أجهزة بلوتوث الموجودة داخل نطاق ١٠ أمتار ويعرضها على شكل قائمة.

٥. حدد سماعة الرأس من القائمة.
٦. قم بإدخال رمز المرور ٠٠٠٠ لربط (إقران) السماعة وتوصيلها بالهاتف. إذا لم تقم بإقران 

سماعة الرأس في غضون ٥ دقائق، سوف يتم إيقاف تشغيل السماعة وذلك عند إقرانها ألول مرة.
 بمجرد إدخال رمز المرور يصبح هاتفك هو الهاتف االفتراضي لهذه السماعة، هذا ما لم يكن قد حدث 

إقران من قبل للسماعة مع هاتف آخر. انظر أيًضا استخدام السماعة مع عدة هواتف الصفحة ٢٠.
 تصدر السماعة ـ في هذه الحالة ـ صوًتا تنبيهًيا وتظهر قي قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض 

أجهزة بلوتوث المقترنة حالًيا مع هاتفك.
٧. بدء استخدام سماعة الرأس (انظر الصفحة ١٦).
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١٣
 ضبط السماعة بما يناسب أذنك
يمكن ارتداء السماعة على أي من األذنين. 

ويمكنك اختيار حلقة األذن بالحجم الذي يناسبك من بين األحجام المختلفة المرفقة بعبوة البيع.
لتغيير اتجاه سماعة األذن، افصل حلقة األذن عن الجزء الرئيسي كما هو موضح بالشكل أدناه ثم 

ضعها مرة أخرى وفقا لعالمات L/R الموجودة على حلقة األذن. 
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١٤
حيث ترمز العالمة L لألذن اليسرى والعالمة R لألذن اليمنى. على سبيل المثال عندما ترى العالمة 
R، يمكنك ارتداء السماعة على األذن اليمنى. 
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١٥
 وضع سماعة الرأس على األذن
ضع حلقة األذن برفق إلى خلف أذنك كما هو موضح بالشكل التالي: 

 اكتشاف المشكالت وإصالحها
إذا تعذر توصيل السماعة بالهاتف، فاتبع الخطوات التالية:

•  تأكد من تشغيل السماعة وإقرانها بالهاتف.
•  تأكد من تشغيل خاصية بلوتوث الموجودة بالهاتف.

•  تأكد من وجود السماعة داخل نطاق ال يزيد عن عشرة أمتار من الهاتف، ومن عدم وجود أية 
عوائق من حوائط أو أجهزة إلكترونية أخرى بين السماعة والهاتف.

•  قد تكون قائمة معلومات اإلقران الخاصة بالسماعة ممتلئة. يمكن للسماعة تخرين معلومات 
خاصة بعدد من الهواتف يصل إلى ٨ هواتف في آن واحد. إن حدث وامتألت القائمة، فأعد 

ضبط السماعة إلى اإلعدادات األصلية (انظر الصفحة ٢٠). 
•  في حالة عدم استجابة السماعة لهذه الخطوات، قم بإخراج البطارية لمدة قصيرة.
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١٦
٣. استخدام سماعة الرأس

تأكد قبل استخدام السماعة من اآلتي: 
•  إقران السماعة واتصالها بالهاتف. لالطالع على التعليمات الخاصة بإقران السماعة، انظر 
استخدام سماعة الرأس ألول مرة الصفحة ١٢. لالطالع على التعليمات الخاصة بتوصيل 

السماعة، انظر توصيل السماعة المقترنة بالهاتف أدناه.
•  خاصية بلوتوث نشطة بالهاتف. انظر دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

•  سماعة الرأس قيد التشغيل. انظر تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها الصفحة ١٢.
•  تواجد السماعة داخل نطاق ال يزيد عن عشرة أمتار من الهاتف.

•  ال توجد عوائق مثل الحوائط أو األجهزة اإللكترونية األخرى بين السماعة والهاتف.

الستخدام السماعة مع العديد من الهواتف، انظر الصفحة ٢٠.

 توصيل السماعة المقترنة بالهاتف
يتم فصل السماعة عن الهاتف عندما يتم إيقاف تشغيلهاعلى سبيل المثال.

لتوصيل السماعة بالهاتف، قم بتشغل السماعة أو قم بعمل التوصيل في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف.
الحظ أن تشغيل السماعة يؤدي إلى عمل التوصيل بالهاتف تلقائًيا فقط إذا كنت قد قمت بضبط الهاتف 

بحيث يقبل طلبات اتصال بلوتوث دون إذنك. وهذا أمر يسهل تنفيذه في هواتف نوكيا عن طريق 
تغيير ضبط األجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

لمزيد من المعلومات حول فصل سماعة الرأس عن الهاتف، انظر الصفحة ١٩.
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١٧
 إجراء مكالمة
يمكنك رغم اتصال السماعة بالهاتف إجراء المكالمة باستخدام هاتفك بالطريقة العادية. 

 االتصال الصوتي
حينما ال توجد مكالمة جارية اضغط مع االستمرار على مفتاح رد/ إنهاء حتى تسمع نغمة تشير إلى 

أنه يمكنك نطق االسم المطلوب ("الرمز الصوتي"). انطق الرمز الصوتي. يقوم الهاتف بتشغيل 
الرمز الصوتي ويتصل برقم الهاتف المرتبط بهذا الرمز.

كما يمكنك تنشيط االتصال الصوتي أيًضا من خالل الهاتف. لمزيد من التفاصيل حول استخدام 
االتصال الصوتي، انظر دليل الهاتف. الحظ أن هذه الوظيفة تكون متاحة فقط إذا كان الهاتف يدعم 

االتصال الصوتي.

 معاودة االتصال بآخر رقم تم االتصال به
اضغط على مفتاح رد/إنهاء مرتين لمدة وجيزة أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

 الرد على مكالمة
اضغط على المفتاح رد/إنهاء للرد على المكالمة. 

كما يمكنك الرد على المكالمة أيًضا باستخدام الهاتف بالطريقة العادية.
عند استقبال مكالمة، تسمع نغمة رنين ـ يتم اختيارها في الهاتف ـ ايضا عبر السماعة.
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 إنهاء مكالمة
اضغط على مفتاح رد/إنهاء إلنهاء المكالمة الجارية. 

كما يمكنك إنهاء المكالمة أيضا باستخدام الهاتف بالطريقة العادية.

 رفض مكالمة
إذا لم ترغب في الرد على المكالمة، اضغط على المفتاح رد/إنهاء مرتين سريعا.

 الرد التلقائي
إذا تم ضبط وظيفة الرد التلقائي بالهاتف على وضع التشغيل، فسوف يقوم الهاتف بالرد على المكالمة 

الواردة تلقائًيا بعد رنة واحدة.

 ضبط مستوى صوت سماعة األذن
اضغط على المفتاح زيادة مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أو المفتاح تقليل مستوى الصوت لتقليل 

مستوى الصوت. لضبط مستوى الصوت بسرعة اضغط مع االستمرار على أي من هذين المفتاحين.

 تحويل المكالمة بين الهاتف وسماعة الرأس
يمكنك تبديل المكالمة الجارية بين السماعة والهاتف. وهذه خاصية تدعمها جميع هواتف نوكيا المتوافقة.
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لتحويل المكالمة من سماعة الرأس إلى الهاتف:
•  اضغط مع االستمرار على المفتاح رد/إنهاء. أو:

•  استخدم الوظيفة المناظرة بالهاتف.

لتحويل المكالمة من الهاتف إلى سماعة الرأس:
•  اضغط مع االستمرار على المفتاح رد/إنهاء. أو:

•  استخدم الوظيفة المناظرة بالهاتف. 

 فصل السماعة عن الهاتف
يمكنك فصل السماعة عن الهاتف على سبيل المثال عندما تريد استخدام جهاز آخر من أجهزة بلوتوث 

مع الهاتف.
يمكن فصل السماعة بالطرق التالية:

•  أوقف تشغيل السماعة. أو:
•  افصل السماعة في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف. أو:

•  انقل السماعة ألبعد من ١٠ أمتار عن الهاتف.

كما يتم فصل السماعة إذا فرغت البطارية.
الحظ أنه ليس من الضروري حذف إقران السماعة كي يتم فصلها. عند إعادة توصيل سماعة مقترنة، 

لن يطلب الهاتف منك إدخال رمز المرور مرة أخرى.

إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف
انظر توصيل السماعة المقترنة بالهاتف الصفحة ١٦.
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 استخدام السماعة مع عدة هواتف
قبل استخدام السماعة مع هاتفك، يجب إقران الهاتف بالسماعة. يمكن إقران السماعة بعدد من الهواتف 

يصل إلى ٨ هواتف، إال أنه ال يمكن توصيلها بأكثر من هاتف في آن واحد.

استخدام السماعة مع عدة هواتف مقترنة
يسمى أول هاتف اقترن بالسماعة "الهاتف االفتراضي". بينما يسمى آخر هاتف كان مستخدما مع 

السماعة "آخر هاتف تم استعماله".
عند تشغيل السماعة في وجود عدة هواتف مقترنة داخل نطاق ١٠ أمتار، فستحاول السماعة االتصال 

بـ "الهاتف االفتراضي" خالل ثوان قليلة. 
إذا تعذر توصيل السماعة بـ "الهاتف االفتراضي" (بسبب إيقاف تشغيله مثال أو ألن المستخدم رفض 

االتصال)، فسوف تحاول السماعة االتصال بـ "آخر هاتف تم استعماله" خالل ثوان قليلة. 
إذا لم تستطع السماعة االتصال بأي من الهاتفين، تظل قابلة لالكتشاف من قبل هواتف أخرى.

إذا أردت استخدام السماعة مع هاتف مقترن لكنه ليس من النوعين "الهاتف االفتراضي" أو "آخر 
هاتف تم استعماله"، فقم بإجراء االتصال في قائمة بلوتوث الموجودة بالهاتف.

 إعادة ضبط سماعة الرأس
يمكنك إعادة ضبط السماعة إلى اإلعدادات األصلية كي تقوم بتغيير المستخدم االفتراضي للسماعة 

على سبيل المثال. 
عند قيامك بإعادة ضبط السماعة، يتم مسح جميع إعدادات السماعة بما في ذلك معلومات االقتران.

إلعادة ضبط سماعة الرأس: اضغط مع االستمرار على المفتاح الطاقة مع المفتاح زيادة مستوى 
الصوت لمدة ١٠ ثوان. بعد إعادة ضبط السماعة، تصدر السماعة صوًتا تنبيهًيا مرتين ويتبادل 

المؤشر األضاءة باللون األحمر واألخضر لثوان عديدة.
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٤. معلومات البطارية

تحصل السماعة على الطاقة الالزمة لتشغيلها من بطارية قابلة إلعادة الشحن. اعتن بالبطارية جيًدا 
واتبع اإلرشادات الموجودة أدناه.

الشحن والتفريغ
•  الحظ أنه يمكن الوصول إلى األداء األمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثالث دورات من الشحن والتفريغ.
•  يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها حتًما سوف تبلى في النهاية. حين يقل وقت التشغيل عن 

معدله الطبيعي بدرجة ملحوظة، فقم بشراء بطارية جديدة.
•  استخدم فقط بطاريات معتمدة من قبل نوكيا وقم بإعادة شحنها فقط بواسطة أجهزة شحن معتمدة من قبل 

نوكيا ومصممة لهذا الجهاز. قم بفصل جهاز الشحن عن مصدر التيار وعن الجهاز في حالة عدم استخدامه. ال 
تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن. قد يؤدي الشحن الزائد للبطارية إلى تقصير عمرها. إذا تركت البطارية 

الممتلئة تماًما دون استخدام، فستنفد طاقة الشحن بمرور الوقت.
•  من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة جدا والمنخفضة جدا على قدرة البطارية على الشحن.

•  إلطالة عمر البطارية من نوع NiMh، قم بتفريغ طاقة البطارية من وقت آلخر عن طريق ترك السماعة في 
وضع التشغيل حتى تغلق نفسها. ال تحاول تفريغ البطارية بأية وسيلة أخرى.

•  استخدم البطارية للغرض المخصص لها فقط. ال تستخدم أبًدا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.
•  يؤدي ترك السماعة في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في األجواء الشتوية إلى 

تقليل سعة البطارية وعمرها االفتراضي. حاول دائًما االحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥ و٢٥ 
مئوية (٥٩ و٧٧ فهرنهايت). يمكن أن تتوقف السماعة التي تعمل ببطارية ساخنة أو باردة عن العمل بشكل 

مؤقت حتى عند شحن البطارية بالكامل. يكون أداء البطارية محدوًدا بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت 
نقطة التجمد.
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•   تحذير: استخدم فقط بطاريات معتمدة (رقم الجزء الخاص ببطارية نوكيا هو 0774291). قد 
تنفجر البطاريات غير المعتمدة. ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار! تخلص من البطاريات وفًقا 

لإلرشادات المحلية. الرجاء إعادة تدوير البطارية عندما يكون ذلك ممكًنا. ال  تتخلص منها مع النفايات منزلية. 
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العناية والصيانة

هذه السماعة من المنتجات ذات التصميم رفيع المستوى لما تتمتع به من مهارة صنع فائقة، فتعامل معها بعناية 
وحرص. سوف تساعدك االقتراحات التالية على حماية تغطية الضمان الخاص بك. 

•  احتفظ بجميع الملحقات بعيًدا عن متناول األطفال.
•  احرص على بقاء السماعة جافة. قد يحتوي بخار الماء المترسب والرطوبة والسوائل على معادن تتلف الدوائر 

اإللكترونية. اذا تعرض الجهاز للبلل، فقم بنزع البطارية والسماح بجفاف الجهاز تماًما قبل إعادة وضعها.
•  ال تستخدم أو تخزن السماعة في أماكن متربة أو غير نظيفة. حيث يمكن أن تتلف أجزاؤها المتحركة 

ومكوناتها اإللكترونية.
•  ال تخزن السماعة في أماكن ساخنة. ألن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تقليل العمر االفتراضي لألجهزة 

اإللكترونية، وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض األجزاء البالستيكية.
•  ال تخزن السماعة في أماكن باردة. وعندما تعود السماعة (إلى درجة حرارتها العادية) قد تتكون رطوبة داخل 

السماعة، األمر الذي قد يتلف ألواح الدوائر اإللكترونية.
•  ال تحاول فتح السماعة بشكل خارج نطاق التعليمات بهذا الدليل.

•  ال تسقط السماعة أو تطرق عليها أو تهزها. يمكن أن تتسبب المعاملة الخشنة في كسر ألواح الدوائر الداخلية 
واآلليات الدقيقة. 

•  ال تستخدم مواد كيميائية مركزة أو مذيبات منظفة أو منظفات قوية لتنظيف السماعة. 
•  ال تقم بطالء السماعة. فالطالء قد يعوق األجزاء المتحركة ويحول دون التشغيل المالئم.

إذا لم تعمل السماعة بالطريقة المالئمة، فاذهب بها إلى أقرب مركز خدمة معتمد للصيانة
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